
 אס, ע. 66019עא זתזמא ;,גחאצ+ סע

 צזססזפמ 681ז/פתבעא' 9 ז{1נע2ע,אדטתת

 ֿפדעעצעא 9ע21218ע226 ם161ד81 צזמתוֿפח 11888ת+

 אס. 5

 ת/צצ / םו ,ם טען טא

 1116 סז1911101 ס} 1/118 41416 ססזזנס5 ןהסזונ 1116 טסז'118116ו01 00116011ס0 ס{ 6

 עדש סט 18111116 ןסז 160019/0 186868ז 01, גאסט ץסזא  אצ

0 

2 
 א41160א,41,צנספופמ 8608 (תאנו א

 ,ג 111 51 , א1,8559861עטפעדזד5פ



 א ,עד10א 41 צנפטסנפמת םססצ סעאד טא

 עד ד1 טע פד1 , א1 59, 4-4טפעדדפ

 413 250-4900 | צנספ19110מ881124 60

 ץעלעיצ .צ1מסנ1פגמ80ס0צא6עאיו עמ .ס0עת(

 אז,אן סע ?שאתפסזאפס עסת דתע

 פ1ע4צ קא פען 8עתס ם1וסט11;,ג{ צנממו1פת 1ן1מת א4עתצ

 על, עעסצנופעפ םצ;

 1 1006 ם. (ט01960 1 4

 /4716 67 106 (טץ06טז1 1

 1116 פ6שזונסוזז (ב711ט11811 1םזז111ד/

 100016 חוה םסזטחזח ם. 10//111/50ז 1 101111601101

8160 208 

 10ט6ז+ 06

 151911160118 16/3008 1011110011ס1

 161/ ןכ. 0561

1010111115/6 800 614 5001 

 ןבהזזר/ 8114 160116116 ש'/0111ט679 101111601101

 אז אזתאזמעתמּפ אס ץםזטאתמפ סע 2

 1101 8 310615/1 000 (6116ז

 1 תס 00/66װ6 טחט6, סע 201060 ןק68000/4.18 8 1201010021 פץתסס}

 04 100150 016811014ש . 1 תס 1תפק1זהחסת 10ע סטע ס010קתסת 002068 1זסז

 8 4692 טש 406 תס1ס0 2084 '/600161 11202ת1 0{ 16:05216ז0, 151261.

 1 תס 14210ת21 310015ת 8008 (-6016/ 16506048 106 ססקעץע12+ 8תס 1ת4611606021 קנעסןקסז?/ 1285

 זת סט; טססאפ. 10 106 0684 04 סטע אתסשט1606, 415 4106 18 614ח6/ 1ת {חס קטסס ססנמגזת

 סע 1+ 15 גת סזקםגת ץטסעא 104 צטת1סח תס סטזעסת+ ססקעץע124 0ס106ז סג 06 1460414160-

 1 ץסט תס)0 גת 2061ע6 ססקץצ18+ 0 4018 צטסעצ - סע 14 ץסט אחסשש זטתס 0068 --

 ןק16256 ס024204 ט5 טע קתסתס 24 413-256-4900 א153, סע טצ סזתג11 21 01981121110ע8ץ0ט18061.



א
י
ע
ר
 

ר
ע
ט
ר
א
ש
ט
 

א
ע
 
ר

י

ע

 

?
 
ײא
ןַ
 

ק
ע
 
/
+
 

-
*
 

י
י
 

ת
פ
י
 

ר

 

=
 

: 
ו
י
 

:

 

= 

5

 

י

י

 

לי
 

== 680 9 
= עט ירַאוו

יש 
 

 5 ;לדא ב 5
 א 6277 רוי

 5 טי 5 יס 54 יז * ף יד
: 

ֿ 
2 = 

 4/ == ספפ

, 

: 

;/ 
: 

: 

5 

: 

: 

/ 

4 

? 

: 

 צי
) 

: 

*/4 

2 

 טי

/- 

= 

 ן

1 

ביר
א 
"
ז
 0

 

א
 

 שראפרעדניק
 - ןײא ןיא ף

 ט

2 

 * * א = .צ סא
 יי

 םק 9

286 

ר 22
צ
 
+
צ
צ
 

=
 

 עי

2
 





 :: 0 2 דג 1
= 

 121 ַצ

 ֿפ
7 0 

( 
 ם= ן :

 רעמיראּב ע 52



 - ,טלַא רָאא ןפ ,עלעווייפ

 רָא 10 ,,עלעמהרבא

 רֶא 10 ,עלהאל

 ןרָא ענעא ר ,עלעטנעי

 ,רעטיצרעדניק א ,טָאטש ןיא רָאפ.טמוק ךַאז יד |

 ,עֿכַאפנייא ןַא גנורילּבעמ יד



 ,ענעצס עטשרע

 ,טנַאװ רעד ייּב ,ןריט ייווצ טימ רעמיצרעדניק א
 ךוא לשיטּביירש ןיילק ַא טייטש ,רעטסנעפ ןּנעג

 רעמייווצ ַא ייּב םיוא:גנייל ,ןגעקטנַא ,ןלוטש ייווצ

 .רָעפ רָאלק ,ךַאלטעּב ייװצ רעדָא סגייא---טנַאװ
 ןוא רעֿפיּב ,רערעפ ןוא טניט---שיט ן'פיוא ,טעּב
 - עמרַאק עטיפַארנָאעג ַא --טועװ יד ףיוא ,ןטפעה

 | ,רערליּב עשרערגיק רָאּפ ַא ןוא

 ַא ךוּב ַא יב טציז ןלוטש יד ןופ םענייא ףיוא
 .ױערעטלע רער .טנעייל ןוא פנניי רערענעלק

 :ץרעּביא קירוצ ןוא ןיה טיינ ןוא ֹוצ ךיז טרעה
 /  ,רעמיצ :
 (םמּביירש ןוא שיט לקניװ םייַּב טציז עלעטנעי

  +{(טעיל למהרבא

 סע זַא ,ןעזרעד טָאה עֿכירעּב יד ןעוו +וא,
 סקיּב ַא טימ שטנעמ רעגנוי ַא ןטייוו ןופ טײג

 +רעּביא קרַאטש ךיז יז טָאה .טנַאה רעד ןיא



 .ךַאלערעּב עריא טּפַאכעג יז טָאה .ןקָארשענ

 .םיוּב ןכיוה ַא ףיױא יז טימ ןגרָאּצרַאפ ךיז ןוא

 עריא ןיפ ןּבעל סָאד טעװעטַארעג יז טָאה ױזַא

 :עג טָאה רעגעי רעגנוי רעד .ךַאלערעּב עניילק

 ,םיוּב ןֿכױה ןפיוא טקוקעג ,ןניוא יד טימ טצָאלג

 סעכירקב רעד טרעדנואוועּב ןוא טשודחעג ךיז

 םיורג ןופ רעּבָא ,רעדניק יד וצ טפאשיירמ

 ןוֿפ םקיּב רעד ןלאפעגסױרַ םיא זיא תולעּפתה

 :ענּפָארַא עֿכירעּב יד זיא טלאמעד .טנעה יד

 םעד ןקַאּכַאּב טלָאװעג ןוא םיוּב ןופ ןעגנורּפש

 ַא טכַאמענ טָאה רעגעי רעד רעּבָא ,רעגעי

 ."חרביו

 ;(גנורעטסיינַאּב םימ ,טֿפַארטרַאפ לסיּב ַא) לטהר בא

 .רימ טלעפעג סע !ןייש

 ;(רעטיצ ןרעּביא קיטסַאה טפױל ץלעווייפ

 רעניש ַא !ןודּב ַא ךָאד זיא םע זסָאװ

 .נַא ןוא עכירעּב ַא רַאּפ ךיז טקערשרעד ,רענעי
6 | 



 !ןפָאלטנא טשינ רעביז טלָאװ ךיא .טפיולט

 ןרעּב ןעצ ראפ וליפא טלָאװ ךיא .(תולדנ -טימ)

 וד !ןזיוועג ןיוש ריא טלָאװ ךיא .ןפָאלטנא טשינ

 .טשינ ךימ טסנָאק

 :למהרכא

 ודײר סָאד וטסנעק יװ .,לווייפ יינ ,יָא

 .ליומ ן'טימ דלעה א רָאנ זיּב וד ז!כאז עכלעזא -

 ינַאר וד ױזַא יװ .ןַעז ןעוועג ןלעּב יא טלָאװ ךיא

 ,טנאל) ..!אביאב:אכ ...רעּב א טימ ךיז טסלעגה

 | :0ײכ עלעווייפ

 !אה ,וטסֿכאל סָאװ

 ;למהרבא |

 .!ןכאל טשינ רָאט ןעמ

 :(טנערעגפיוא קראטש) ע לע ווייפ

 : אקוד טזיּב וד לייוו ,טסכאל וד ,סייוו .ךיא



 !ןדחּפ א ,רעקידוועקע ש א

 1 (ןעלהייפ 'צ וצ:טפיול) ל מה רבא

  =םעװ רימ ףיוא + ןדהּפ א ןיּב ךיא !סָאװ
 זןדחפ ןגַאז וט

 פא סָאװמע טננירפש) עלעווייֿפ

 םָאװ ריד טימ ךיא ּבָאה סאו ,אלימ
 יי ,ןדייר וצ

 :(ּפָאק םעד ּפָאטרעק עלעטנעי

 יָאק סָאװ ?יירשעג א רַאֿפ-ָאד זיא סָאװ

 זריא טעוועדנאמ

 ;למטהרבא

 .- גןדחּפ א ןיִּב ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה דע

 ;(רעֿכז טטינ עלעווייפ

 ,טכאלעג םָאד ּבָאה ךיא
8 | 



 !עלעטנעי

 !טנָאזעג סע וטסָאה סָאװרַאֿפ

 .עבירעּב א בילוצ

 :עלעטנעי .

 ּזקנירעּב א ראפ סָאװ !וטמדער סָאװ

 :עלעווייפ

 .עכירעּב עקידעּבעל א ,עתמא ןא

 זיז זיא ואוו !עכירעּב א

 .עלעיוייפ +

 .רלאוו ןיא



 :עלעטנעי

 ודלאיו רעסָאװ ןיא

 :ץלעווייפ

 ,ךָאמ טימ ,רעמייּב טימ דלאוו א ןיא

 : - ,םעדנאי טימ

 ;(קידלורעגמוא לסיבא עלעטנ עי

 וד סָאװ ,טשינ ייטשראפ ךיא ,עלעווייפ

 0 .טפדער

 :(הולרנ ןיא ןיירא רעדיװ טלאפ) עלעווייֿפ

 ,קידלוש טשינ ךיא ןיּב

 ;(ןעלטהרבא וע עלעטנעי

 טויּב וד .ןגָאז רימ  טסעוו וד :,עלמהרבא

 .ןעלעווייפ ראפ רערעגילק א ןוא רערעסעּב א
10 | 



 עלעווייֿפ

 אּפָאק םענעּביױהעגפיוא ןא טימ רעטיצ ןרעּביא טזיײרּפש)

 טימ ןיִּב ךיא !רימ וצ וטסדער  יוזא יו |

 .ןעלמהרבא ןופ רעטלע רָאי ייווצ

 ;(רייר יד ןיא ןיירא םלאפ) למה רבא

 !שדוח א ןָא רֶאי ייווצ ,תמא טשינ

 | ץעלעווייפ

 .!אנימיאקפנ עסיורג ארא ס ,סאּפש א

 ;למ הר בא
 נמ

 ?ומסליוװ סָאװ רעּבָא

 ראפ סָאד חא סו הי 1 יו .לייצרע

 } ירידיי ר
 ": = יצ =



 :ל מ ה ר בא

 רעד סָאװ .על'השעמ סָאד ךָאד טסייוו

 עכירעּב א יוזא יוװ ,טכארּבעג רימ טָאה רעטעפ

 יו ןוא ,ךאלרעדניק עריא טעוועמארעג טָאה

 טגָאז .ןפיולפנא םוומעג טָאה ! רענעי א יזא

 .ערש א ןעוועג זיא רענעי ,עלעוולעי

 טלָאװ .עלעוולעוו ,רע .. = 8 א ,העקידעק

 רעמָאט ןוא ...טעגרהרעד םעבירעּב ןעצ יאדיא

 ..ןדחַּפ ךימ רע טפור ,םעינ םיא ךיא ּביולנ

 לעוװ סָאד (םיירש ,עלערעּב וצ וצ רעדיװ טגנירפש)

 ןיוש ריד לעװ ךיא !ןעקניש טשינ ריד ךיא

 !ןײק ןרחּפ א סוד ,ןזייוו
 יי

 :עלצטנעי

 ,(ןרייּב ; ןוצ ןיידא ךיז טלײטש)

 3 = = 4 = ֹי . י
= 

 םעוורעפ ר ז קא ראי ענ טשינ ,ךי עליטש

 !רעדנאנייא וצ ךיז ריא טפראוו
19 



 ;(לֿכיימש א טימ ,טליקעגּבש למ ה ר בא

 ..עלעטנעי ,ךימ רֶע טפור ןדחּפ

 ;(טכאל עלעטנעי

 יִאֹּנ רענייש ןייק טשינ וליֿפא זיא ןדחּפ

 ןלאפוצּפָארא סָאװ טשינ טסָאה וד רעּבָא ,ןעמ |

 יעלע !טהרבא

 :(ףיטס) עלעווייפ

 ..ךיז רע טקערש רעּב א ראּפ

 :(טנעה יד ראפ ןרייּב טמעע עלעטנעי

 ָאד םָאװ .טשינ ץלא ךָאנ ייטשראפ ךיִא

 ןי יק טשינ ךיז ףראדאּב ןעמ רעּבָא ,ןעשעג זיא

 ;(ףייטש ץלא רע עלעווייפ

 רעד :ענעגייא םָאד רעדיוװ נָאז ךיא ןוא
38 / 



 ךיא ..גנוי רעקידעקערש א ןעוועג זיא רעגעי

 ' רעב א ראפ ןּפָאלטנא טשינ טלָאװ

 / ;(ןסאלעג) עלעטנעי

 עכירעּב א ,טוג יוזא רימ יז  ,עלעוװײֿפ

 יקראטש יד ףיוא !?קָא ןא וליפא ןעמוקייּב ןעק

 -..ייז טקוצראפ ןוא ךיז יז טפראוו | תויח עטס
 ּורּב א ןעמוקייּב וטסעוו יוזא יװ טוייה

 ;(טציירעגפיוא ןוא ןילָאמט) ץלעןייפ

 טלָאװ ךיא ...ךאז = ןיימ = ןיוש = זיא  סָא

 ןוש ךיז טסנָאק .ןּכענעג ח3/ ןא ןיוש רימ
= 0 

 .,..רימ ףיוא ןזָאלרַאֿפ

 +(עינָאריא טימ) למה ר בא

 א טויּב .טנאה עקדאטש א  רקייז טסננ

 רוב נ

11 



 /עלעווייפ

 ;(טסיופ א טימ טלסיירמ ,מקיריילאנ)

 !טסדער וד סָאװ ,רעה ןוא טוג יוזא יז

 רעוו ,ןזייוו ריד לעוו ךיא !טשינ ךימ טסנָאק וד

 ,(םיורא קיטסאה טיינ) ..ןיִב ךיא

 למ ה ר בא

 םעדֿכָאנ טנייפ ,טנעה יד טימ זָאנ א םיוא םיא

 יליואוו טזײרּפש ,סענעשעקנויוה יד ןיא טנעה

 - :(טגניז ןוא לעמיצ ןרעּביא שירעגנוי

 ,טלאוו ןפיט ןיא רעּב רעד טֿפָאלש :

 ,ןזָארנ עביוה ןיא טפָאלש

 ,ךאלהיח עלא ןצנאט

 -..ןיאה יד ךיוא ןעננידפש
 ,טנ:הרָאב) )

15 



 ,ענעצס עטייווצ

 .ע'להאל ךָאנרעד ,למהרבא ןוא עלעטנעי

 :(ךאליירפ) למ הר ב א

 טלָאװ ךיא !םיא וצ וטכגָאז סָאװ ,ונ
 יעג םיא טלָאװ ךיא ..ןעגרעלנָא טלָאװעג םיא

 א ןוא רעמייעּב א זיא רע זא ,ןזייוואּב טלָאװ

 ..ןמכארטוצ םיּפע ףראדאּב ןעמ ,..ןדחפ

 :עלעטנעי

 !רענייטש א ,םָאוִו
16 



 :למ ה רב א

 רָא םיא זומ ןעמ רעּבָא ...טשינ סייוו ךיא י

 יראּב א זא .טנָאז עטאמ רעד ..ןענכעל
 ..ןגָאלש וצ טוג זיא

1 = 

 ץלה אל

 ראפ ןדייּב יז טּפַאֿכ ,עכאליירפ א -ןיירא:טפיול) !

 :(טנעה יד

 !טֿכארמראפ יוזא עדייּב ריא טייז סָאװ

 :עלעטנעי

 רֶע , ,ןעלווייפ וצ לטימ א סעפע ןכוז רימ .

 ,םיורנג ךיז טלאה ןוא רעמירעּב א זיא-

 ;(ּפָאק ץטימ וצ:טלקָאט) על'האל

 דיל טזָאלּב ןאמיהרבח רעד ,..תמא ,תמ א

 | .ליפוצ ןיוש
17 



 :עלעטנעי

 זןָאמ ןעמ לָאז סָאװ זיא ,ונ

 :ץלהאל :י

 ..ןטכארטוצ םעּפע ףראד ןעמ

 :למהרנא

 רעּביא טנעה יד טימ שטאּפ א ןוא ץנאט א טינ)
 ;(ינק יר

 !ןאלפ א ּבָאה ךיא !ָאד זיאס !אש

 ןעלהאל טימ עלעטנעי

 ;(לָאמ א ףױא ערייּב ןעגנירפש)

 ?סָאװ ,סָאװ ,גָאז ,ונ

 יג
== : 

 = .רעּב א ראפ ןלעטשראפ .עצימע ךיז לָא
18 



 ;(טריסערעטניאראפ קראטש עלעטנעי

 !סָאװ ןוא ,ונ

 : :עלעמהרבא

 ןמייווצ א ןיא ןיירא טעוו "רעב, רעד ןוא
 יקלעקניו א ןוא ןלעטשקעווא ךיז ןוא רעמיצ

 ;(טכאל) עלה א לי

 : ,הלילח ,ןעק רֶע ,רימ זיא ייוו 7
 ...קערש ןוֿפ

 :!עלעטהר בא

 ,.הרובג ןייז ןעז ןיוש ןלעוװ ךימ

 ;(טקיצשנא) לעטנעי

 - ,.רימ מלעפעג סָאד ,עלעמהרבא
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 :ע לה אל }

 !רעּב א ראֿפ ןָאשנָא ךיז לָאז רעו

 :(טפיירר) עלעמהרבא

 ײןָאטנָא ךיז ןעק ךיא ,טשינרָאנ זיא סָאד

 יד ןבש םייּב ןעייל טשינ רעמ ףראדאּב ןעמ

 לָאמָא ןעילעג ןּבָאה רימ סָאװ ,לעֿפ עשירעּב

 --!קיטראפ ןוא ,גנולעטשרָאּפ א רערעזנוא ףיוא

 ; (קירלוענמוא) .עלעטנ עי

 ,יוא !רעבינ סָאװ ,ףיל ,לרעדורּב - ,ףיול

 רעטכעלעג א ןייז סָאד טעװ

 ;(טננירּפש) ץן עלע מה ר בא

 טינ ,ךאלרעטסע ווש ,ריא ןוא !ילּפ- ךיא

 ..ןכאמ ןלָאז רימ יו ,רעלק א עלייוועד

 ,!סיוראגטפיול)
| 
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 .ענעצס עטמירד

 טצעלוצ ןוא למהרבא ךָאנועד ,עלהאל יעלעטנעי

 | .עלעווייפ

 :(ענימ רעמייהעג א טימ) עלעטנעי

 רו יוזא ןכאמ ןֿפיאז רימ- ?טסייטשראפ

 ןיא ןיהא ןיגוצניירא טאהעג ארומ ןטלאוו רימ

 .דלעה רעד הע .רעּב א טציז טרָאד לייוו ,רעמיצ

 .ָאד ןוא .רעּב םוצ ןיינניירא רעטשרע רעד זומ

 ;.פייקשירלעה ןייז  ןזייווסיודא ןיוש ךיז טעוװ
1 



 ;(ןרירפוצ קראטש) ע להאל

 - יציא רָאנ זנוא ךיז טעװ סָאד ּביױא ,יוא
 !ןּבעג

 ;(עכי עלעטגעי

 יאדווא ךיז טעװ סע !טשינ ןעד סָאװראפ
 !ןּבעננײא

 עלע מה רבא

 ;(ךאליירפ ,לקעּפ א טיט ןייראיטפיול)

 ּבָאה טָא !ןּבעגנייא ,ןּבעגנייא ךיז טעװ סע
 'יֵר ךיז ףיוא ףיורא טפראוו) ,,,רעּב םעד ןיוׁש ךיא
 ןָא טּביױה ןוא לקניװ א ןיא ןיירא ךיז םלעמטש ,לעֿפ
 | ,.רררמ ...ררמ :(ןעקורט וצ

 ;(טקיצטנ) ץלעטנעי ןוא עלהאל

 292 ..ורעּב רעתמא ןא טעמּכ ,דלאווג ,דלאווג
| 



 :ץלעטנעי

 א ןיא סָאד זא ,ןעניימ רעביז טעוװ לווייפ -
 : !רעּב

 ;(וצ ריא טפלעה) 0 להאל

 .ראפ !ןעניימ טעװ רע !ןעניימ * טעוװ רע
 ..רימ ףיוא ךיז זָאל

 ;(תולעפתה טימ 59) עלעטנעי

 א ןיא ןעזרעד ךָאנ םיא טעװ רע זא ןוא

 .1 רעמיצ ןרעטסניפ

 / :(פָאק ןמימ טלקָאש) עלהאל

 ,למהרבא (ךיג !לציפש א סָאד זיא ,,יוא

 !טאווכ א טזיּב

 {(רעגניפ ןטימ טכאמ) עלעטנעי

 ! פָאק א טסָאה
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 ;טפירד) עלעמהרבא

 ,.!טונ ןייז טעוו סע
'+ 

 ,אלָאמ א ףיוא ערייפ) עלהאל ןא עלעטנעי

 ,אליאל:ארט  !אל:אל:ארט  !אל:אל:ארמ
 לענש ךיז ןעיירד ,טנעה יר האפ ערייּב ךיז ןֿפאכ)
 | ,(רעמיצ ןרעּביא

 ַא טימ פאלק א ךיז םרעה עניּב רער רעטניה)
 .יוא יד טימ ןציּפש ,ליטש ןרעװ רעדניק יד ,,ריפ

 ןיירא טפיול ,לעפ סָאד טּפאכ עלעמהרבא ,ךאלרע
 ,רעמיצ ןטייװצ ןיא

 ;(ןייראטמוק) עלעווייּפ

 וו יוזא עדייּב םעפע ריא טייטש סָאװ
 ..?ןקָארשוצ

 . +(עמאווע)ש עלהאל ןוא עלעטנעי

 (רָערנאנייא וצ ךיז ןעילופ) ,,! ארומ ןּבָאה רימ
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 :עלעטנעי

 ךיא ..רעצימע טייטש רעמיצ םענע }י ןיא |

 ,.ארומ ּבָאה

 ;(טשימוצ לסיּב 8 ץלעוויײֿפ |

 | ?רעוו ! טייטש ןעמ ,סָאװ

 :עלהאל

 ,,היח א יװ יוזא סיּפע !טשינ ןסייוו רימ
 ,,,טָאמש ןיא םורא.ןעייג ןרעּב ..רעּב א אמתסמ

 ; (טייקטסיירד רעטכאמעג א  טיט) על עווייפ

 טשינ ךָאד טזיּב ..רעּב א ךיוא יז ע
 .!ןעמוק טשינ רע טעװ ריד וצ ,ועלעמהרבא

 .עלהאל
 .םאזננאל ךיז טקור ,רעגניפ :קיּפש יד ,ףיוא ףיוא ךיז טּביױה)

 ;?ריש רעד וצ ןכָערערעד ןוא

05 



 .רעּב א זיא סָאד זא ;גָאז ךיא ןוא

 :עלעווײֿפ

 ייא ,םינדחּפ !ּפָאק א טיירד העמש .הָעּב

 טָאה אמתסמ לזיימ א ...ןטייווצ םנופ רענרע רענ

 !ןעזרעד ןמרָאד יז

 { (שירעגנילק) על עטנעי

 יקוק א ּביג ,עלעװיײֿפ ,ןיירא יינ ,אּברדא ,ונ -
5 

 ,.לזיימ א עקאט רשפא

 +:עלהאל

 יידלעה א סיּפע ךָאד טויּב וד ,עלעוויײּפ
 וי, יע

 ..לנניי רעש

 ;(טרָא ןייא ףיוא טייטש) עלעיוייפ

 רימ וצ טעּפעשטענוצ ךיז ריא טָאה סָאװ

 ורימ יב רע טָאה עדרעוו א !רעּב רעיא טימ
6 



 ךיא טלָאװ טנאה ןייא טימ !עקאמ טניימ יז

 טלָאװ רענעּפש ייווצ ףיוא !טיירדענרעּביא םיא

 ! םינדהּפ !ןפרָאװעגסױרא םיא ךיא

 ;(קערט רלטכאטעג םימ) ע ל עטנ עי

 ,.ארומ טרָאּפ ּבָאה ךיא רעּבָא ָאי

 ;(טסיירד גנולצילפ) ץלהאל

 סָאװ ,עז ...עלעטנעי ,ךיז וטסנעמ ןעמעש ,יע

 ..רעּב םעד וצ יג ךיא ...ןזייוו ריד לעװ ךיא

 לָאמא ,ריכ רער וצ טיינ) .,,טשינ ךימ קערש ךיא

 יו ,יוא :(יירשנ א לָאמא טימ ,םאזננאל לָאמא ,לענש

 !רעּבכ א !רעּב א !דעּב א ,יוא !סיורג
 .(רעּכ א ןיפ ןעקורמ זייּב א ךיז טרעה טע)

 ,(קערש םיורג ןיא קירוצ ךיז טפראו) עלהאל

 עלעוייפ
 ועורער ,ריט רער ּוצ טירט עקירטיצ טימ ךיז טזָאל)

 !(רעּב םעד
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 טוט סָאװ !רעּב א תמאּב .דלאוונ .,יוא

 ,ראטש ךָאנ ךיז טרעה פע) ?ןעמ טוט סָאװ ז ןעמ
 * (רעּב ןופ ןעקורמ סָאד רעק

 .עלעווייֿפ

 טשינ טיירש .ןוא קירוצ טפיול ,םָאק ןראפ ךיז טפאכ)

 :(לוק ןייז טיט

 ,רלאוועג !דלאוועג !טעוועטאר ,דלאוועג

 ּ!ריא טייטש סָאװ ,ןפיולטנא ריסָאל !דלאוועג

 .עלעטנעי ןוא עלהאל

 2 .ראפ ,רימ רעד וצ טפיול עלהאל ,רעּביא ךיז .ןקוק)

 . לטילש םעד טלאהאּב ןוא םודנעּפ-םודנעה ז טפילש

 (ןשיק ןרעטנוא

 עלעווייפ

 ;(טשינ רעּבָא ןעק ,ןענעּפע יז ליװ ,ריט רער וצ םפיול)

 {דלאוונ !רלאווג וןעמ טפיול ואוו ,יוא
 !דלאוט
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 עלהאל ןא עלעטנעי

 םשרמולּכ ןֿפוז ,רעמיצ ןרעּביא טעיימשראפ םורא.ןפיול)
 עלעװייפ .ךאלעקניװ עלא ןיא ןרעטשינ ,לםילש םעד
 טמעמָא ,םייז א ןיא ּפָאק רעד ,קערש ןופ ךיז טלקַאװ
 רעד וצ טיינ ,ךי טרעטנענרעד רעּב רעד .רעווש -

 ,(ריט

 עלעווייֿפ

 -צ ןרעּביא זייורענעגושמ טול ,טרָא ןופ ךיז טסייר)

 ;(טיירש ןוא רעמ

 !ןטלאהסיוא טשינ סָאד לעװ ךיא ,יוא
 םַע .קעווא.טלאפ) !ךלַא:ַאילַאװנ ?ןעמ טוט סָאװ
 ,(רעּב ןּופ ןעמורּב קראטש א ךיז טרעה

 עלעטהובנא

 :(סיורא לעפ ןרעטנוא .ןופ ,גנולצולפ)

 רעסיורג  ןיימ ,ףיורא ךייק ןוויוא ןפיוא
 ,..! אכ:אב:אב וןדהּפ א זיא רעוו ,ונ !רוּבג

 ;(ךיז וצ םאזנגאל םמיק) ע ֹל ץווייפ

 ,םָאװ !רָאנ וטזיּב סָאד ,שטנעמ רענייש
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 ורימ ןופ טסבאל וד

 .ץלעמהרבא
 ,(פָאק םענעּבױהעגפוא ןא / טיט ןייטש טניילּב ,לעפ סםָאד ךיז ,ןופ טָארא.טפראו)

 עג טסלָאז וד רעּבָא !ךיא ןיִּב סָאד ,ָאי
 - טשינ טויב וד זא ,רענייא רעסיש וד ,ןעקנייד
 תמוש א ןוא ןדחּפ א ןוא רעמיראּב א יו ,רעמ

 ץלעווייפ

 - ןוא ראהאראק א ןענאט ,םורא םיא ןעלנגיר רעדניק ור ,טמעשראפ ןייטש טּביילְּב ,טנעה יד בָארא?טוָאל)
 ;(ךאליירפ ןעגניז

 ןעוועג זיא ,ןעוועג זיא
 ,רעמיראּב עלעווייפ א

 טראנקנּפָש םיא ןעמ טָאה
 = 80 ,.רעמיצ .ןיא .רעּב ,א טימ



 !!ארוה !ארוה !ארוה
 טראנענּפָא םיא ןעמ טָאה -

 ..ורעמיצ ןיא רעּב א טימ

 ךָאד רע טָאה ,ךָאד רע טָאה
 ,הטילּפ ןכאמ וצ טכוזעג

 עלעווייפ, :םיא רימ ןנָאז

 ,.."!הטוש ןוא לרעמיראּב
 ! ארוה !ארוה ! ארוה

 עלעװײֿפ, :םיא רימ ןגָאז
 .."!הטוש ןוא לרעמיראּב

 .ןּפעלש ,רעטיצ ןופ סיורא עלא ןּפױל קידנעגניז
 טרעה עניּב רער רעטניה ןופ ,ןעלעווייפ ךיוא םיס

 ,ןֿכאל ךאליידפ רעייז ךָאנ ךיז

 ,ננאהרָאפ רעד םלאפ םאזננאל

 טג

 טי סע ט--3 ס לער
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